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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 8/2564
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ
3. นางสมบัติ แสงพล
4. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน
5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คาพา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กรรมการ
แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจา
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์
กรรมการ
กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์
กรรมการ
กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางปรีคลินิก
10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ
กรรมการและเลขานุการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานให้ผู้เข้าประชุมรายงานตนเอง จากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้
1.1 การประชุมในครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12 แก้ไข รองอธิการบดี เป็น รองคณบดี
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 15 และ บรรทัดที่ 17 แก้ไข คณาจารย์ เป็น อาจารย์
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 17 แก้ไข รองศาสตราจารย์พิสิทธิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 แก้ไข ปีการศึกษาละ 20,000 บาท เป็น ปีการศึกษาละ 20,000 บาท โดยต้อง
มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.5

-2หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 20 ให้ตัดข้อ 5.2 ออกทั้งข้อ
มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุม ตามข้อความข้างต้นแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
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ประชุม
4

1.2 การประชุม ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12 แก้ไข รองอธิการบดี เป็น รองคณบดี
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 15 และ บรรทัดที่ 17 แก้ไข คณาจารย์ เป็น อาจารย์
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 17 แก้ไข รองศาสตราจารย์พิสิทธิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 11 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุม ตามข้อความข้างต้นแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
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ประชุม
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1.3 การประชุม ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 12 แก้ไข รองอธิการบดี เป็น รองคณบดี
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 15 และ บรรทัดที่ 17 แก้ไข คณาจารย์ เป็น อาจารย์
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 17 แก้ไข รองศาสตราจารย์พิสิทธิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์
มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุม ตามข้อความข้างต้นแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
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ประชุม

20

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 ขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องเรื่องการลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
ว่าในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะไปจัดทาหลักเกณฑ์ในการลา
ศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาชีพ ทั้งนี้ ได้ปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แล้ว ทราบว่าการขออนุมัติลา
ศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาชีพ ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมีข้อตกลงเป็นการภายในอยู่แล้ว
ว่าจะลาศึกษาต่อได้ปีละกี่คน กอปรกับเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ จึงขอชลอเรื่องดังกล่าวไปก่อน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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2.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน วิจัย นวัตกรรมและ
การบริการวิชาการ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย สืบเนื่องให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน วิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการว่า เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน วิจัย
นวัตกรรมและการบริการวิชาการฉบับเดิม คือ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2305 /2563 ไปพลางก่อน
ทั้งนี้ เมื่อ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการชุดใหม่แล้ว จึงจะ
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ดาเนินการร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน วิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการฉบับใหม่ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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2.3 การขอตัดโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมขอตัดโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ ได้แก่ รถกระบะเทท้ายหน้าสั้น หมายเลขครุภัณฑ์ สพ.01-68(1)11/37 และรถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สพ.03-10-1/40 อย่างละ 1 คัน ว่า คณะยังจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์
ดังกล่าวอยู่ เนื่องจากมีโครงการจะจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ซึ่งในระหว่างนี้ ขอให้กองจัดการสาธารณูปโภคฯ
ยืมครุภัณฑ์ดังกล่าวไปพลางก่อน หากต้องมีการซ่อมบารุง ให้ตัดโอนงบประมาณมาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อจะได้
ดาเนินการซ่อมบารุงให้ต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
2.4 การจัดงานเกษียณอายุราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ สืบเนื่อง เรื่องการจัดงานเกษียณอายุ
ราชการ ว่า ตามก าหนดการเดิมจะจัดงานเกษียณอายุราชการในวันที่ 23 กันยายน 2564 แต่เนื่องจากในวัน
ดังกล่าวบุคลากรส่วนมากจะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกรงว่าจะมีผลกระทบใน
การจัดงาน จึงได้ปรึกษากับคณบดีว่าควรจะจัดในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์
เอี่ยมละมัย ซึ่งจะดาเนินการแบบเรียบง่าย โดยกาหนดคนเข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ตามประกาศของจังหวัด
ขอนแก่น ในส่วนของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราการ มีข้อจากัดด้านระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน จึงจัดสรรของที่
ระลึกได้มูลค่าไม่เกินคนละ 3,000 บาท ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญชวนกรรมการประชุมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์
ประธานให้ร องคณบดีฝ ่ายโรงพยาบาลสัตว์ส ืบ เนื่ อ งเรื่ อง โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ให้บริการรักษาสัตว์ ซึ่งมีงบประมาณดาเนินการ จานวน 200,000 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้สัตวแพทย์ไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเกิน
กว่า 10,000 บาท
2. เพื่อจ้างพนักงานดูแลสัตว์เลี้ยงของโรงแรมสัตว์เลี้ยง เดือนละ 8,500 บาท
โดยที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 81,000 บาท และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือได้รับอนุมัติให้ตัด
โอนไปซื้อเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย กรณีรอผลทางวิชาการ (อ.สุภัทตรา จิตติมณี)
ประธานให้ ผ ู ้อ านวยการกองบริ ห ารงานคณะ เสนอให้ ท ี ่ ป ระชุม พิ จ ารณาว่ า ตามค าสั ่งที่
3078/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยได้จ้างนางสาวสุภัทตรา จิตตมณี ในตาแหน่งอาจารย์ สังกัด
กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา เนื่องจากรอผลทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น
เนื่องจาก การพิจารณาผลงานของนางสาวสุพัตรา จิตติมณี ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อสัญญา
ออกไปอีก 1 ปีงบประมาณ หรือให้สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อทราบผลการพิจารณาดารงตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/wfxbs
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการทาบันทึกถึงมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาเป็นประกาศ
ต่อไป
3.2 ขอเปลี่ยนแปลงเทียบเคียงสาขาวิชา
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะขอถอนวาระนี้ออกจากการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.3 ขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 ราย
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (นานาชาติ) จานวน 2 ราย คือ
1. Miss BIETHEE RANI SARKER รหัสนักศึกษา 625180002-3
2. Miss DADAN LIU รหัสนักศึกษา 625180005-7
เนื่องจากนักศึกษาได้ส่งวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อตามรูปแบบ และได้รับเอกสารใบตอบรับการ
ตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/riqtg
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
3.4 เสนอชื่อนายสัตวแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินแผ่นดิน 3 อัตรา
ประธานให้ร องคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามบันทึกที่ อว
660201.1.4.1/ว 1064 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองยุทธศาสตร์ ได้แจ้งกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินแผ่นดิน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ 2565 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรกรอบอัตรา ในตาแหน่งนายสัตวแพทย์ จานวน 3 อัตรา
จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลมีตาแหน่งนายสัตวแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ เพื่อดารงตาแหน่ง
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พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย งบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น โดยมี ร ายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท้ า ยการประชุ ม
https://kku.world/896hz ดังนี้
1. สพ.ญ.ณัฐฤทัย กิ่งมณี
2. สพ.ญ.นิชนันท์ มณีกานนท์
3. สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสวนงาม
ทั้งนี้ มีนายสัตวแพทย์ที่เข้าเกณฑ์อีก 2 คน คือ น.สพ.พันทิศ กาลังชัย ซี่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ สพ.ญ.สายคา ไชยมงคล ซึ่งติดเงื่อนไขการมาปฏิบัติงานสาย จึงยังไม่ ได้รับการ
พิจารณาในครั้งนี้
ประธานได้ ส อบถามแนวทางในการพิ จ ารณาว่ า มี ห ลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งไร ซึ ่ ง รองคณบดี ฝ ่ า ย
โรงพยาบาลสัตว์แจ้งว่าพิจารณาจากอายุการท างานและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ในการนี้ รศ.
นฤพนธ์ ค าพา ได้เสนอว่านอกจากจะพิจารณาจากเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อแล้ว ควรจะพิจารณาระดับเงินเดือนของ
ผู้ปฏิบัติงานด้วย เพื่อเป็นการประหยัดเงินรายได้ของคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเสนอให้โรงพยาบาลสัตว์ จัดท าหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณาจากเงื่อนไขตามที่กล่าวมาแล้ว รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการที่ได้รับมอบหมายงานเป็นกรณีพิเศษด้วย เช่น การปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาด้วย ซึ่งรอง
คณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์รับว่าจะดาเนินการทาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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3.5 ขอความเห็นชอบใช้เงินจากร้านสวัสดิการเพื่อจ้างพนักงาน 6 อัตรา
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่โรงพยาบาลสัตว์
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสัตว์
รวมถึงการดูแล รับฝากเลี้ยง ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าของสัตว์เข้ารับบริการโดยเฉลี่ย 93 รายต่อวัน ดังนั้น เพื่อให้การ
บริการมีประสิทธิภาพ เพิ่มความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เมื่อสัตว์เลี้ยง
เกิดปัญหาสุขภาพ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มจ านวนบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม เนื่องจาก
บุคลากรโดยเฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์มีไม่เพี ยงพอ โดยใช้งบประมาณจากร้านค้าสวัสดิการเพื่อจ้าง
พนักงาน จ านวน 6 อัตรา เป็นเงินทั้งสิ้น 768,840 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/xaghq ดังนี้
1. นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จานวน 1 ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,00 บาท โดยมี
ภาระหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ ทั้งในด้านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
ที่คณะจะจัดทาขึ้น รวมถึงการจัดทาคลิปเผื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลรวมถึง
สารสนเทศต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์

-6-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28
30
32
34

2. พนักงานเวชระเบียน จานวน 2 ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท โดยมีภาระหน้าที่ใน
การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันให้ผู้ช่วยสัตวแพทย์เป็นผู้ดาเนินการ จึง
ไม่ตรงกับสายงานและมีข้อจากัดในด้านการเรียนรู้งาน
3. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จานวน 3 ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน 8,690 บาท
ในการนี้ ผศ.อรัญ จันทร์ลุน เห็นว่าตามที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ชี้แจงมา ก็เห็นถึงความ
จาเป็น แต่เนื่องจากแผนการจ้างบุคลากรดังกล่าวเป็นโครงการระยะสั้นเพียง 1 ปี จึงอยากสอบถามว่าในอนาคต
จะมีแผนในการรองรับอย่างไร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แจ้งว่า อาจจะต้องขอจัดสรรอัตรากับมหาวิทยาลัย
ซึ่งขณะนี้กาลังศึกษาอยู่ ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพได้เสริมว่า อาจจะต้องศึกษาข้อมูลจาก
โรงพยาบาลศรีน คริน ทร์ว ่า มีแ นวทางในการขออัตราอย่างไร ซึ่งหากชี้แจงเหตุผ ลและภาระงานได้ช ั ด เจน
มหาวิทยาลัยก็น่าจะพิจารณาจัดสรรให้ แต่โรงพยาบาลสัตว์ต้องกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเมื่อได้รับการจัดสรร
บุคลากรเพิ่มแล้ว จะทาให้เกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างไร
รศ.นฤพนธ์ คาพา เสนอว่า ควรศึกษาระเบียบให้ชัดเจนว่าในการจ้างแบบรายเดือนหรือรายวัน
จะมีสิทธิประโยชน์อย่างไรให้บุคลากรในกลุ่มนี้ เพื่อที่จะได้เป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาลสัตว์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในส่วนต าแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้ใช้เงินจากร้านค้า
สวัสดิการจ้างอยู่แล้ว 2 อัตรา จึงจะขอใช้เงินจากร้านค้าสวัสดิการจ้างเพียง 1 อัตรา ส่วนอีก 2 อัตราจะใช้
งบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์ และจะให้จัดทา TOR ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประกอบการรับสมัครต่อไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจากร้านค้าสวัสดิการ จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ นัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศจานวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จานวน 2 อัตรา และผู้ช่วยสัตวแพทย์
จานวน 1 อัตรา ส่วนผู้ช่วยสัตวแพทย์อีก 2 อัตราให้ใช้เงินจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาสัตว์
3.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทดแทนผู้บริหารคณะชุดเดิมที่หมดวาระและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
จานวน 1 ตาแหน่ง ในการนี้ ที่ประชุมจึงได้เสนอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเป็นกรรมการแทน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ซึ่งหมดวาระไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 สาระสาคัญในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและการพบปะหารือกับบุคลากรกลุ่มวิชา
กายวิภาคศาสตร์และกลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ผู้บริหารในชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงานคณะ ภายใต้
นโยบายการบริหารงานของคณบดี ได้นาเสนอนโยบายไปยังบุคลากรกรให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเมื่อวัน 7
กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้เชิญบุคลากรกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์และกลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยามาพบปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการผู้บริหารพบบุคลากรกลุ่มวิชา จึงได้ถือโอกาสชี้แจงนโยบายของคณะ
ผู้บริหารในช่วงระยะเวลา 4 ปี เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีความสุข เช่น 1) การนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ไป
อยู่ในลาดับที่ 3 ของประเทศ และลาดับที่ 200 ของโลก 2) การผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx200
3) การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานงานใหม่ 4) การปรับปรุงสารสนเทศ การสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการ
บริหารและบริการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/e9b5l
ในส่วนของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนา ใน Webometrics Ranking เมื่อเดือนกรกฎาคม
2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลาดับที่ 4 ของประเทศ ส่วนการจัดลาดับใน Scimago university rankings ปี
2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลาดับที่ 6 ของประเทศ ทั้งนี้ ในเฉพาะสาขาทางสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่ในลาดับที่ 261 ส่วนการจัดลาดับสาขาวิชาทางสัตวแพทยศาสตร์ ของ Shanghai World University Ranking
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลาดับที่ 240
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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รายละเอียดในการจัดทา Objective & Key Results (OKRs) ประจาปีงบประมาณ 2565
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะรับมอบ OKRs จากมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 กันยายน
2564 โดยมหาวิทยาลัยกาหนดในลักษณะ Top Down จานวน 2 ตัวชี้วัด และคณะเลือกอีกจานวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่ง
คณะได้ตั้งเป้าหมายในงบประมาณ 2565 ดังนี้
ส่วนที่ 1 OKRs ในลักษณะ Top Down
ผลงานดาเนินงานปี ค่าเป้าหมาย ปี
รายละเอียด OKRs ในลักษณะ Top Down
2564 (ถ้ามี)
2565
1. OKR-01 จานวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
1 หลักสูตร
2 หลักสูตร
กระบวนทัศน์ใหม่ (ระบุผลการดาเนินการในปีพ.ศ. 2564 และ
ค่าเป้าหมาย ในปีพ.ศ.2565)
2. OKR-16 จานวนงบประมาณด้านการวิจัย (ล้านบาท)
3 ล้านบาท
5 ล้านบาท

-8ส่วนที่ 2 คณะเลือกตัวชี้วัดเพิ่ม 4 ตัวชี้วัด
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ผลงานดาเนินงานในปี
รายละเอียด OKRs ในแต่ละด้าน
พ.ศ.2564 (ถ้ามี)
1. OKR-09 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ผ่าน ยังไม่สรุปผล
การอบรม Soft skill มากขึ้น
2. OKR-15 จานวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการ 1 โครงการ
งานวิจัย (Research program) (สะสม)
3. OKR-21 จานวนชุมชนและภาคเอกชนที่ใช้ประโยชน์
ยังไม่สรุปผล
จากงานวิจัย หรือบริการวิชาการด้านการวิจัย
4. OKR-26 ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทาง
ร้อยละ 84.50
วิชาการ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ค่าเป้าหมาย ปี
พ.ศ.2565
ร้อยละ 25
2 โครงการ
1 ชุมชน
ร้อยละ 87

4.3 ผลการสารวจความต้องการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการใน
การสารวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 19 ราย ในภาพรวมมีความ
พร้อมในการขอตาแหน่งทางวิชาการค่อนข้างต่า ซึ่งเป็นโจทย์ให้กับผู้บริหารต้องนาไปวิเคราะห์หาแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/h0j2n
รศ.นฤพนธ์ คาพา เสนอให้สารวจความต้องการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยังคงเป็นข้าราชการว่ายังคงมีความต้องการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการหรือไม่ เพื่อคณะจะได้
ทราบข้อมูลที่แน่นอน ว่ายังเหลือบุคลากรสายวิชาการกี่ท่านที่ประสงค์จะขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะตอบ KPI
ของคณะด้วย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.4 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสาขาสัตวแพทยศาสตร์
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ โดยเพิ่มเติมจากที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ผ่านมา ว่าในส่วนของ Scimago
university rankings นัน้ ไม่ได้ประเมินเฉพาะสาขาสัตวแพทยศาตร์เท่านั้น แต่ประเมินทั้งในส่วนของคณะแพทยศาสตร์
และคณะเกษตรศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการทาวิจัยด้วย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/ewj9l
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 รายชื่อวารสารสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ใน SJR
ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายชื่อวารสารสาขาสัตวแพทยศาสตร์
ซึ่งใน Scimago ได้จัดยกระดับสาขาสัตวแพทยศาสตร์เป็น Subject Area จากที่เคยอยู่ในระดับ Subject Category
และใน Subject Area ประกอบด้วย Category ย่อย ได้แก่ ม้า สัตว์เล็ก ฯลฯ ซึ่งมีรายชื่อวารสารตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/sim4v
มติ ที่ประชุมรับทราบ
4.6 รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้คณะ ประจาปีงบประมาณ 2564
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/6rw19 ดังนี้
1. กองบริหารงานคณะ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 34,704,635.40 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 21,582,613.28 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 20,418,017.38 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 14,286,618.02 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 58.83
2. โรงพยาบาลสัตว์ งบประมาณโครงการที่ตั้ง 35,929,573.20 บาท ขออนุมัติหลักการใช้จ่าย
งบประมาณ 30,337,106.82 บาท และเบิกจ่ายแล้ว 29,205,574.07 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ
หลักการอีก 6,723,999.13 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 81.29
สาหรับโรงพยาบาลสัตว์ มีรายได้โรงพยาบาลสัตว์ ประจาเดือนสิงหาคม 2564 มีรายได้ทั้งสิ้น
4,131,991.00 บาท
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การสารวจความต้องการในการนาเกณฑ์ AUN QA ไปใช้แทนการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร
ประธานให้ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นที่มหาวิทยาลัย
ต้องการสารวจในการนาเกณฑ์ AUN QA ไปใช้แทนการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในระดับสากล ที่ประชุมจึงได้เสนอให้ใช้เกณฑ์ AUN QA ในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งคณะได้สอน
เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว โดยจะเป็นโครงการนาร่อง 1 หลักสูตรก่อน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม
https://kku.world/yumpc
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

- 10 -

2

4

6

5.2 ร่างคาสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
ประธานให้นางสมบัติ แสงพล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง โดยผ่าน
มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารสุขแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/x46dk
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.3 ร่างคาสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ประธานให้นางสมบัติ แสงพล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เนื่องจากคณะได้เสนอเปลี่ยนแปลงผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยและได้รบั
อนุมัติแล้ว จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/x46dk
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.4 ร่างคาสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
ประธานให้นางสมบัติ แสงพล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ เนื่องจากคณะได้เสนอเปลี่ยนแปลงผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยและได้รบั อนุมัติแล้ว จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกัน
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/yyz48 ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพ ได้ทักท้วงรายชื่อลาดับที่ 7 ผศ.สุปราณี จิตรเพียร ว่าควรจะเป็นกรรมการและเลขานุการ ไม่ใช่
เลขานุการ และที่ประชุมให้ตรวจสอบ ลาดับ 6 อาจารย์สุภัทตรา จิตติมณี ซึ่งอยู่ในระหว่างการจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว เพื่อรอผลงานวิชาการว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรหรือไม่ จึงขอให้เจ้าของ
เรื่องไปตรวจสอบกับนิติกรให้ชัดเจนเสียก่อน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.5 ความคืบหน้าในการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ประธานให้ ผศ.อรัญ จันทร์ลุน สอบถามเรื่องความคืบหน้าในการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานว่า
ในส่วนของการจัดทารายละเอียดของ TOR ที่กาลังดาเนินการอยู่ซึ่งจะนามาใช้ในปี 2565 แต่ในปี 2564 นี้ มี
แนวทางในการปรับปรุง TOR เช่นไร ซึ่งประธานได้แจ้งว่า คณะได้กาหนดตัวชี้วัดให้แก่บุคลากรทุกคนแล้ว โดย
จะต้องนาไปเพิ่มเติมใน TOR ในปี 2564 นี้ด้วย แต่ในภาพรวมยังคงใช้ TOR ในรูปแบบเดิมก่อน ส่วนในปี 2565
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ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ โดยจะพบปะกับบุคลากรในเดือนตุลาคม แล้วจึงลงรายละเอียดเพื่อทาประชาพิจารณ์
หรือ VM Meeting ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในการลงรายละเอียด TOR ในปีนี้
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพชี้แจงว่า การทา TOR ในปีนี้ จะดาเนินการเฉพาะสาย
สนับสนุนเท่านั้น และยังคงใช้รูปแบบเดิมก่อน แต่จะมีการกาหนดการลงเวลาปฏิบัติงานใน TOR ให้ชัดเจน จะได้
ไม่เกิดปัญหาดังเช่นที่ผ่านมา โดยขณะนี้ได้ให้ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่แจ้งถึงสถิติการมาสายเป็นรายบุคคล ซึ่ง ผศ.
อรัญ จันทร์ลุน ได้เน้นย้าว่า การแจ้งข้อมูลให้บุคลากรทราบเป็นมาตรการที่สาคัญ เพราะเป็นลายลักษณ์อักษรให้
บุคลากรได้รับทราบข้อมูลการมาสายของตนเอง
ทัง้ นี้ ในส่วนของสัดส่วนการประเมิน ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะได้ชี้แจงว่าในรอบประเมิน
ทีผ่ ่านมา ได้กาหนดให้หัวหน้างานมีสัดส่วนการประเมินร้อยละ 70 รองคณบดีในฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้อยละ 20 และ
ผู้อานวยการกองบริหารงานคณะร้อยละ 10 ซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนของหัวหน้างานมีมากเกินไป ดังนั้น ในปีนี้จึงมี
แนวคิดว่าจะปรับสัดส่วนในการประเมินใหม่ โดยกาหนดให้หัวหน้างานร้อยละ 50 รองคณบดีในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 30 และผู้อานวยการกองบริหารงานคณะร้อยละ 20 ซึ่ง ผศ.สายใจ กองเพชร ได้เสนอว่าควรกาหนดผู้
ประเมินให้มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น
ผศ.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ เสนอว่าคณะควรมีประกาศกาหนดสัดส่วนการประเมินให้ชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ ประธานจึงได้หารือที่ประชุมว่าจะกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ซึ่งทั้ง ผศ.พิสิทธิ์
สุวรรณโชติ และ รศ.นฤพนธ์ คาพา เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผู้บริหารจะต้องนากลับไปพิจารณา เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมกับทุกฝ่าย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
5.6 การปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ
ประธานให้ ผศ.สายใจ กองเพชร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการ
บริหารวิชาการของคณะ โดยการแบ่งกลุ่มวิชาต่างๆ เสียใหม่ให้สอดรับกับเป้าหมายของคณะ ทั้งนี้ ตนเองได้ไป
สืบค้นข้อมูลที่เคยมีการพูดคุยในประเด็นนี้ แต่หาไม่พบ จึงได้ทาการสารวจใหม่ และสามารถสรุปข้อมูลได้ 4
รูปแบบ ได้แก่
1. ข้อมูลตามโครงสร้างสาขาวิชาเดิม จานวน 9 กลุ่มสาขาวิชา
2. แบ่งโครงสร้างสาขาวิชา เป็น 4 สาขา ได้แก่ ปรีคลินิก พาราคลินิก คลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
และคลินิกปศุสัตว์
3. แบ่งโครงสร้างสาขาวิชา เป็น 4 สาขา ได้แก่ ปรีคลินิก พาราคลินิก ศัลยศาสตร์และสูติศาสตร์
และอายุรศาสตร์
4. แบ่งโครงสร้างสาขาวิชา เป็น 3 สาขา ได้แก่ ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์
สาธารณสุข คลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และคลินิกปศุสัตว์
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ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาว่าจะมีรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากนี้หรือไม่ เพื่อที่จะ
รวบรวมแนวคิด ก่อนที่จะเสนอให้บุคลากรทราบในขั้นต่อไป
รศ.นฤพนธ์ คาพา เสนอที่ประชุมให้หาข้อมูลโครงสร้างการบริหารวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย รวมถึงคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเปรียบเทียบ เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมี
จานวนอาจารย์ใกล้เคียงกัน แต่แบ่งสาขาออกเป็น 5 สาขาวิชา ว่าใช้หลักเกณฑ์ใด หรือในส่วนคณะแพทยศาสตร์
ซึ่งยังคงมีภาควิชาเช่นเดิมนั้น ใช้ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัยในเรื่องใด เพื่อจะได้มีข้อมูลที่รอบด้าน ซึ่ง ผศ.สายใจ
กองเพชร เห็นว่าควรจะหาโมเดลให้ได้ก่อน จึงขอความเห็นชอบที่จะนาประเด็นนี้ไปเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งต่อๆ ไป
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
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5.7 การซ่อมบารุงอาคารสถานที่
ประธานให้ ผศ.อรัญ จันทร์ลุน เสนอให้ที่ประชุ มรับทราบและพิจารณากรณีการซ่อมแซมไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นผลให้กระแสไฟฟ้าในห้องของ ผศ.กชกร ดิเรกศิลป์ ถูกตัด และสิ่งของ
บางส่วนในตู้เย็นเสียหาย อีกประเด็นหนึ่งคืออยากให้หลีกเลี่ ยงการซ่อมบารุงอาคารในเวลาเรียน เพราะจะเกิด
การรบกวนต่อการเรียนการสอน ซึ่งผู้อานวยการกองบริหารงานคณะรับว่าจะไปตรวจสอบเรื่องกระแสไฟฟ้า ส่วน
ในเรื่องการซ่อมบ ารุงได้เน้น ย ้ากับ ภารกิจด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะว่าให้แจ้งกับผู้รับเหมาว่าให้
ดาเนินการในวันที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว และจะให้ภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะกากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
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(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจาคณะฯ

